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Perfil

Boticário oferece
kit dos namorados
na Associação
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Dia da República da Itália

Concurso de juiz
inicia inscrição

Edição nº 35

Idoso tem
prioridade
no Tribunal

Forró da Véia Cega será dia 9 de junho

Pratos do Dia

Vendo Tempra 99, completo e
a gás. Tratar com Nicolo

através do ramal 9511

Vendo Hylux 2000, diesel, com
ar. Tratar com Braz, através do

ramal 9379 ou 9601.2070

Classificados

Panqueca de carne
Carne ao molho ferrugem

Lombo suíno
Peito na chapa

File de peixe à espanhola
Pastelão de frango

Pernambucana do Recife, Ladjane
Maria Bezerra de Lima é técnica
judiciária e atua na Divisão da 3ª
Turma. Ingressou no
Tribunal através de
concurso público em
1989. É formada em
Direito, Fisioterapia e
Terapia Ocupacional,
todos pela
Universidade Federal
de Pernambuco.

Mesmo faltando ainda
uma semana, já está
tudo pronto para o
Forró da Véia Cega,
que a Asserjufe estará
promovendo dia 9
(quarta-feira, véspera
de feriado), a partir
das 21h, no Clube
Líbano Brasileiro. Lá
vai ter bacamarteiros,
banda de pífano, show pirotécnico,
comidas juninas. O forró pé-de-serra fica

A representante da perfumaria O
Boticário está atendendo aos associados
da Asserjufe no posto do TRF. Na linha
de produtos em exposição, o destaque
fica por conta dos kits especiais para o
Dia dos Namorados. Outro destaque é o
desodorante-colônia Arbo feminino. As
compras têm desconto em folha.

O TRF/5a garante a agilidade nos
processos para pessoas com mais
de 60 anos. Para isso o advogado
precisa fazer um requerimento in-
formando a idade da parte para que
o processo seja julgado de acordo
com o Estatuto do Idoso. O proces-
so é identificado por uma etiqueta.

A presidente do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região Margarida Cantarelli, o
diretor da Escola de Magistratura Federal
Luiz Alberto Gurgel de Faria e o diretor do
Foro da Seção Judiciária do Rio Grande

do Norte Ivan Lira de Carvalho
instalam, dia 18, o Núcleo da
Esmafe no Fórum Ministro José
Delgado, em Natal. A solenidade
tem início às 9h30.

Natal ganha Núcleo da Esmafe, dia 18
Estão abertas desde ontem as
inscrições ao concurso de juiz federal
substituto da 5ª Região. O Tribunal
Regional Federal da 5ª Região está
oferecendo 60 vagas, sendo oito
delas para preenchimento imediato.
Os demais classificados podem ser
chamados durante o período de va-
lidade do concurso, que é de dois
anos, prorrogável por mais dois anos.
O salário inicial oferecido é de R$
10.464,14. A 5ª Região da Justiça
Federal abrange seis dos nove Esta-
dos nordestinos (do Ceará a Sergi-
pe). De acordo com o presidente da
comissão do concurso desembar-
gador federal Petrucio Ferreira, as
inscrições po-dem ser feitas pela
Internet, através do site
www.cespe.unb.br até às 20h do dia
13 deste mês ou nas agências da
Caixa, até o dia 11. A taxa de inscri-
ção é de R$ 150,00. A avaliação será
feita em quatro etapas, sendo a pri-

meira com uma prova
objetiva dia 18 de ju-
lho. A segunda etapa,
composta por dois
exames subjetivos,
será realizada nos dias
21 e 22 de agos-to.
Depois haverá pro-va
oral e prova de títulos.

por conta de Flávio
Leandro e da Banda
Sinfoneia Desvairada.
O melhor casal
matuto caracterizado
será premiado. Sócio
com acompanhante
não paga. Convidado
de sócio paga R$
7,00 (antecipada-
mente). Não haverá

bilheteria no clube. Informações pelo
ramal 9581 ou pelo telefone 3229.6250.


